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Desejo a todos os Flavienses um Feliz Natal
Natal é o tempo da família e da reconciliação
Espero que todos, indistintamente, vivam este Natal em ambiente de
esperança, amor e solidariedade. Espero, ainda, que o ano de 2016 venha a
representar para os Flavienses a consolidação dos ideais de justiça e
equidade e que a todos ofereça a oportunidade de encarar o futuro com
maior confiança.
Porque sou otimista, e porque acredito na intrínseca generosidade e
determinação dos meus concidadãos, tenho a certeza que este Natal
proporcionará as condições ideais, para iniciarmos um Novo Ano com
espírito positivo e com uma renovada energia para os desafios do futuro.
Desejo que o espírito solidário do Natal perdure para lá destes dias de boa
vontade e de partilha.
A todos os Flavienses, a todos os amigos de Chaves, onde quer que residam,
manifesto, em nome do Executivo Municipal, votos de um Feliz Natal, boas
festas e um próspero ano de 2016.
António Cabeleira
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Entrega de mais nove
habitações sociais

Cartão Municipal dá descontos
a famílias numerosas

A Câmara procedeu à entrega, no dia 30 de novembro, de 9
habitações sociais a famílias carenciadas, residentes no concelho,
na continuação de uma política que contribua efetivamente para o
bem-estar da população.
“Gostava que na nossa sociedade ninguém …”, revelou o
Presidente da Câmara, num tom manifestamente emocionado,
perante pessoas comovidas. "Desejo que a atribuição destas
habitações, constitua o princípio passo para ajudar a quebrar o
ciclo de pobreza que estão a viver".
“Estimem a vossa nova casa, pois a mesma resulta de um
investimento por parte da Câmara Municipal, que recentemente
procedeu a obras de melhoramento destas habitações”, apelou
aos beneficiários o Vereador da Ação Social da autarquia, João
Neves.
O valor mensal das rendas que as famílias realojadas passarão a
pagar varia entre os 4,19 euros e os 57,43 euros.

Redução no IMI vai beneficiar
mais de 2700 famílias flavienses
O Município aprovou a implementação da redução da taxa do
IMI. A Câmara fixa assim no limite máximo as taxas de redução de
IMI para agregados familiares com dependentes: 10% menos
para famílias com um filho; 15% menos para famílias com dois
filhos; e 20% para famílias com três ou mais filhos.
A redução no IMI aponta para imóveis de habitação própria e
permanente que estejam registados nas Finanças como domicílio
fiscal no concelho de Chaves.
A Autoridade Tributária e Aduaneira – ATA informou que irá
processar tais benefícios fiscais de forma automática e com base
nos elementos que dispõe, tendo em conta o número de
dependentes que integram o agregado familiar na declaração
modelo 3 de IRS, cuja obrigação de entrega ocorre no ano a que
respeita o IMI.
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Sendo a ação social uma das áreas prioritárias de intervenção
do Município, através da implementação de diversas medidas de
apoio social - entre elas as bolsas de estudo no ensino superior; o
apoio aos passes, refeições e transportes escolares - a Câmara
criou mais uma ajuda, desta vez às famílias numerosas do
concelho. O objetivo é, por um lado, estimular o aumento da
natalidade e, por outro, fixar e melhorar as condições de vida das
famílias numerosas residentes no concelho.
O “Cartão Municipal Família Numerosa” visa permitir a estas
famílias obter descontos em produtos e serviços da autarquia e,
eventualmente, de algumas empresas ou instituições dos vários
setores de atividade do concelho.
Assim, o referido Cartão atribuirá, a todos os seus titulares, os
seguintes benefícios:
- Isenção total de taxas municipais associadas à utilização de
equipamentos desportivos;
- Atribuição de um passe mensal gratuito para todos os
elementos do agregado familiar nos Transportes Urbanos de
Chaves;
- Redução de 60% nas entradas para os espetáculos culturais,
desportivos, recreativos e outros organizados pelo Município.
- Redução de 60% nas entradas em museus municipais;
- Redução de 60% no preço praticado nos campos de férias e
outras atividades organizadas pelo Município;
- As crianças titulares do Cartão, que frequentem o ensino préescolar e o 1º ciclo de escolaridade públicos, terão direito a uma
redução correspondente a 30% do valor a pagar pelos serviços
de refeições, beneficiando de isenção total de tais encargos, nas
mesmas condições, a partir do 3º ou mais filhos, sendo certo que
tais benefícios não são cumuláveis com outros existentes para a
mesma finalidade;
- Redução em 50% no pagamento dos encargos com os
serviços de prolongamento de horário, no âmbito dos direitos de
assistência à família, tratando-se de segundos filhos, e isenção
total de tais encargos tratando-se do 3º ou mais filhos;
- Comparticipação anual de 30% na aquisição de livros
escolares adotados e obrigatórios, condicionada à
aprovação/transição de ano obrigatória;
- Redução em 50% no fornecimento de fotocópias, pelo serviço
da Biblioteca Municipal, desde que as mesmas se destinem a fins
didáticos e culturais;
- Isenção, no âmbito dos tratamentos termais proporcionados
pelo balneário termal, do pagamento das tarifas, nele, praticadas,
tratando-se do 3º ou mais filhos que apresentem problemáticas
na área da saúde, nomeadamente patologias relacionadas com
bronquite asmática e patologias músculo-esqueléticas,
devidamente comprovadas por atestado médico;
- Beneficiação do regime de tarifas especiais de consumo de
água estabelecido.
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Bombeiros de Chaves
com regalias sociais
A autarquia implementou, pela primeira vez, um conjunto de
regalias sociais aos bombeiros voluntários de Chaves.
A iniciativa do atual executivo camarário surge como um
reconhecimento pelo trabalho prestado por estes Homens, que
diariamente protegem as vidas humanas e bens do perigo.
Num tempo em que tantas vezes parece que o consumismo, o
egoísmo ou o economicismo dirigem a vida e comandam a
sociedade, é reconfortante comprovar que, ainda assim, há
homens e mulheres, que voluntariamente repartem diariamente
abnegação, altruísmo, solidariedade e heroísmo.
As regalias sociais serão aplicadas aos elementos dos corpos
de bombeiros do município (seus familiares diretos cônjuge/companheiro(a) e filhos) que preencham
cumulativamente, os seguintes requisitos: ter mais de 16 anos,
possuir categoria igual ou superior a cadete, constar dos quadros
homologados pelo Serviço Nacional de Bombeiros, ter mais de
dois anos de atividade no quadro, estar em atividade ou inatividade
em consequência de acidente ocorrido no exercício das suas
missões, entre outros requisitos.

Regalias sociais:
- Isenção do pagamento da taxa das licenças de construção, ampliação
ou modificação de casa de habitação própria e permanente;
- Aplicação mensal da tarifa social de consumo de água;
- Atribuição de um passe mensal gratuito, por agregado familiar, nos
Transportes Urbanos de Chaves;
- Redução de 15%, sobre a tabela geral – época baixa, no termalismo
terapêutico, uma vez por ano/elemento, nas Termas de Chaves;
- Redução de 5%, sobre a tabela geral, nos tratamentos de bem-estar,
uma vez por ano/elemento, nas Termas de Chaves;
- Atribuição de 5 bolsas de estudo, no valor de 50€/mês, a filhos de
bombeiros, falecidos em serviço ou com doença contraída no
desempenho de funções, assentes em critérios expressos no
regulamento municipal de bolsas;
- Concessão, pela Câmara Municipal, das distinções honoríficas de
coragem e abnegação, de serviços distintos e de dedicação pública, sob
proposta dos comandantes e Direções das corporações de bombeiros e
compreendendo, cada uma, os graus ouro, prata e cobre;
- Apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos motivados
por factos ocorridos no exercício das suas funções;
- Acesso gratuito às iniciativas desportivas e culturais da Câmara
Municipal;
- Utilização gratuita dos equipamentos desportivos da autarquia –
Piscina do Tabolado (três horas/semana/corporação) e Pavilhão
Desportivo (duas horas/semana/corporação).

Município implementa
fatura eletrónica
O Município de Chaves vai conceder, a partir de janeiro do
próximo ano, a possibilidade de o munícipe aderir à fatura
eletrónica.
Através deste novo serviço, os cidadãos poderão aceder à
sua fatura de Águas e Resíduos no seu e-mail, em qualquer
lugar. Para tal, só é necessário formalizar essa intenção
junto dos serviços de atendimento (Divisão de Águas e
Resíduos), disponibilizando o endereço de correio
eletrónico.
Em simultâneo, os serviços implementaram um novo
modelo de fatura, agora mais completo e de fácil leitura.
Entre outras vantagens, disponibiliza a média de consumo e
os valores, individualizados, da água, saneamento e lixo.

Propostas vencedoras
na 2ª edição do
Orçamento Participativo

A “Ecopista termal, que compreende o troço entre a Avenida
Conde Caria e o Balneário Termal de Vidago” e o “Encontro de
escritores e produção de livro, que tem como objetivo dar a
conhecer o património mais emblemático da cidade de Chaves”
são os dois projetos vencedores do Orçamento Participativo (OP)
de Chaves 2015. A primeira proposta, pertencente à
Componente 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou
Requalificação de Equipamentos Públicos, venceu com 378 votos
e a segunda, pertencente à Componente 2 - Promoção e
Dinamização - Projetos de âmbito Social, Cultural e Desportivo, foi
a mais votada desta categoria, com 192 votações.
Durante a fase de votação, que decorreu entre 15 de setembro
e 15 de outubro, foram sufragadas pelos cidadãos 16 propostas,
8 em cada uma das componentes, que receberam um total de
956 votos através da internet e 101 votos presenciais, tendo sido
contabilizados 1.057 registos na plataforma digital do
op.chaves.pt
As duas propostas vencedoras pertencem aos cidadãos José
Miguel Ligeiro dos Santos “Ecopista termal (troço compreendido
entre a Avenida Conde Caria e o Balneário Termal de Vidago)” e
Altino Alves Pereira do Rio “Encontro de escritores e produção de
livro (dar a conhecer o património mais emblemático da cidade de
Chaves)”.
O projeto da Ecopista Termal em Vidago foi orçado em 244 mil
euros e tem por finalidade proceder à revitalização do espaço da
antiga linha férrea, integrando/dinamizando este espaço no
conceito da vila termal.
O Encontro de Escritores, com um orçamento previsto de 15 mil
euros, consiste no convite a um conjunto de escritores (locais, de
outras proveniências de Portugal e Galegos) que, durante um fimde-semana, serão convidados a visitar e a conhecer o património
mais emblemático e sobre o qual escreverão um conto. Reunidos
todos os escritos, uma equipa redatorial, constituída para o efeito,
procederá à versão definitiva do livro, que será depois impresso.
Destaque-se a elevava participação dos cidadãos flavienses
nesta 2ª edição do Orçamento Participativo de Chaves, com
cidadãos a tentarem votar de vários pontos do país e mesmo de
outros países, nomeadamente flavienses residentes em França e
Alemanha.
Depois do sucesso desta edição, o Município pretende continuar
a dar voz aos cidadãos que, de forma responsável, pretendem
desempenhar um papel ativo nos destinos da sua cidade.
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Hospital de Chaves continua a ter um
Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica
A Unidade Hospitalar de Chaves continua a ter um
Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (SUMC), como vem
comprovar a declaração de retificação n.º 1032-A/2015,
publicada ontem (24 de novembro), em Diário da
República, 2.ª série, N.º 230.
“Declara-se que o Anexo do Despacho n.º 13427/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 20
de novembro de 2015, saiu com inexatidão, pelo que se
procede à respetiva retificação, através da republicação do
referido Anexo na versão corrigida. 23 de novembro de
2015. O Ministro da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa”,
refere o documento para justificar que, afinal, a
desclassificação das urgências do Hospital de Chaves não
passou de um erro de redação.
Recorde-se que no dia 20 de novembro, o Ministério da
Saúde publicou em Diário da República o mapa dos
serviços que vão continuar a ter o estatuto de
Urgência/Emergência. Não obstante, o referido despacho,
assinado pelo Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa,
foi publicado com gralhas, como admitiu o Gabinete do
Ministro da Saúde, lapso que previa a
desclassificação/despromoção da urgência hospitalar de
Chaves.
O Hospital de Chaves continua, assim, a ter um Serviço de
Urgência Médico-Cirúrgica (SUMC) ao nível de
complexidade intermédio.

Câmara implementa jornada
contínua

Intervenção na
Rede de Iluminação Pública

A Câmara de Chaves está a praticar, desde novembro passado,
o horário de trabalho na modalidade de jornada contínua nos seus
serviços municipais, ou seja, entre as 9 e as 16 horas, de segunda
a sexta-feira, sem interrupções.
Tal modalidade de horário de trabalho permite manter os
serviços municipais disponíveis num período que, para uma
grande maioria dos munícipes, a título de exemplo, os que
trabalham no setor do comércio, gozam de um período de almoço
prolongado como contrapartida do encerramento mais tardio dos
estabelecimentos comerciais.
A modalidade de jornada contínua, com claros benefícios para
os munícipes, tem vindo a ser adotada por inúmeras autarquias,
também numa tentativa de rentabilização de recursos municipais,
numa lógica de melhoria da eficiência e eficácia dos serviços
públicos.
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O Município está a proceder à substituição de luminárias
obsoletas e equipamentos elétricos ineficientes por luminárias
equipadas com lâmpadas de novas tecnologias (LED) e
equipamentos elétricos mais eficientes contribuindo assim para a
redução da fatura energética do município, bem como para a
diminuição da poluição luminosa da atmosfera. Esta intervenção
tem mais incidência na rede de iluminação pública de vários
arruamentos e espaços de lazer do centro histórico, bairros
sociais e zonas empresariais do concelho.
Esta intervenção visa contribuir para atingir os objetivos fixados
pelo Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, uma vez
que promove a eficiência energética através da gestão da
iluminação pública, pela instalação de 945 luminárias eficientes e
445 balastros eletrónicos. O investimento necessário para o
cumprimento destes objetivos representa um elevado encargo
financeiro para a autarquia (410.316,93 euros, com uma taxa de
cofinanciamento de 85%, Fundo de Coesão).
Esta intervenção é realizada no âmbito da execução da
operação designada por “Eficiência Energética na Rede IP do
Concelho de Chaves”, aprovada no POVT, Regulamento Especifico
“Energias Renováveis e Eficiência Energética”, Eixo Prioritário II:
“Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de
Riscos”, Domínio de Intervenção: “Energias Renováveis e Eficiência
Energética”.
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Novo website da Câmara com imagem renovada,
mais funcionalidades e estrutura mais simplificada

Com imagem renovada, simples e mais acessível a
DE
todos. É assim o novo site da Câmara, lançado dia 2 de
novembro, para aproximar ainda mais a autarquia dos
seus munícipes.
O novo website apresenta-se com uma imagem
totalmente renovada - com um design moderno, atual,
apelativo e funcional - bem como uma oferta de
conteúdos reforçada, com vista a chegar a um maior
número de utilizadores. A nova página da internet - com
traduções em nove línguas - privilegia a interação com
as redes sociais e o recurso abundante a elementos
multimédia (imagens e vídeos), destacando em primeiro
plano a divulgação das principais iniciativas e projetos
desenvolvidos por esta instituição.
Através desta estrutura mais simplificada, é agora
mais fácil encontrar a informação de que precisa em
qualquer dispositivo, uma vez que o conteúdo do novo site se adapta aos visores de smartphones e tablets, estando construído numa
plataforma web responsiva.
A nova ferramenta de divulgação aposta na facilidade de acesso à informação por parte dos utilizadores e numa dinâmica interativa
com o munícipe/utilizador, o qual pode partilhar sugestões, reclamações e pedidos de informação.
O lançamento da nova plataforma online enquadra-se na estratégia do atual executivo municipal de assegurar uma comunicação
permanente com os munícipes.

Plataforma centraliza informação a nível local
- INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA O Município dispõe agora de uma plataforma
que centraliza a informação que é produzida a
nível local e a converte, de uma maneira rápida
e eficaz, em informação acessível a todos em
qualquer parte do mundo. As três instituições
de memória flavienses - arquivo, biblioteca e
museus - concentram a informação que geram
nesta plataforma, que funciona através de uma
pesquisa centralizada.
A título de exemplo, uma pesquisa sobre o
“Padrão dos Povos” vai gerar informação no
museu, ficha de inventário, no arquivo
municipal, através da ata de reunião de
câmara a dar conta do achado, e na biblioteca
com a disponibilização de toda a bibliografia
associada ao tema.
A plataforma Instituições de Memória
confere a possibilidade de localizar informação
dispersa geograficamente e gerida por
sistemas de informação heterogéneos. A
localização de informação é sempre realizada
a partir de uma interface única, que permite ao
utilizador efetuar operações como: pesquisa simples e avançada, pesquisar a partir de nuvens de termos (tag clouds), aplicar filtros aos
resultados, visualizar miniaturas dos documentos, etc.
Esta plataforma está disponível no novo site da autarquia, em www.chaves.pt, podendo igualmente ser consultada através de
“pesquisa.chaves.pt” para arquivos, “museus.chaves.pt” para museus e “catalogo.biblioteca.chaves.pt” para bibliotecas.
Instituições de Memória é um portal de pesquisa federada que representa um ponto de acesso único a todos os recursos de
informação da sua instituição. O software é capaz de pesquisar o seu catálogo da biblioteca, repositório institucional, sítio Web, bem
como qualquer outra fonte de informação ou base de dados remota.
Para além de agregadores de conteúdos, este portal atua também como fornecedor de informação (OAI-PMH data provider e SRU)
podendo ser integrado com os agregadores internacionais como a Europeana, Driver, Repositório Europeu e APEnet ou serviços de
pesquisa federada como a b-on.
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Câmara oferece obras literárias sobre o concelho aos
três Agrupamentos Escolares e Escola Profissional
Com o intuito de enriquecer o acervo documental das
bibliotecas escolares adstritas aos três Agrupamentos de
Escolas do Concelho e da Escola Profissional de Chaves, a
Câmara realizou recentemente a oferta de várias publicações,
com o objetivo de contribuir para um conhecimento mais
aprofundado da nossa cidade e concelho.
Procederam à entrega das obras literárias o Presidente da

Câmara, António Cabeleira, o Vice-Presidente, Carlos Penas, e
Vereador Paulo Alves.
Saliente-se que os Agrupamentos Dr. António Granjo e Dr.
Júlio Martins possuem três bibliotecas cada um e o
Agrupamento Fernão de Magalhães duas bibliotecas. Cada
biblioteca escolar recebeu da parte da autarquia um conjunto de
23 obras sobre o concelho.

Alunos do 3º ano da Escola Básica Nº 1 de Chaves Santo Amaro visitam Câmara Municipal

Um grupo de 44 alunos da Escola Básica Nº 1 de Chaves Santo Amaro estiveram de visita às instalações da Câmara
Municipal.
Acompanhadas pelas respetivas docentes e pelo Diretor do
estabelecimento de ensino, as crianças do 3ºA e 3ºB foram
recebidas no Salão Nobre da autarquia pelo Presidente da
Câmara.
Esta visita de estudo realizou-se no âmbito da disciplina de
Estudo do Meio, através da qual estão a estudar “as instituições”,

A propósito da quadra natalícia, a autarquia está a promover,
pelo segundo ano consecutivo, um concurso dirigido aos
estabelecimentos de ensino do concelho, sob o mote “Árvores
de Natal recicladas”.
Pretende-se que sejam criadas árvores de natal com materiais
reciclados, de forma a despertar nos alunos o interesse pela
separação dos resíduos.
Os trabalhos deverão ser inéditos e coletivos, devendo utilizar
predominantemente materiais apropriados para permitir a
sua exposição ao ar livre, e entregues no Setor de Educação da
autarquia, no Centro Cultural. Após avaliação do júri, estes
estarão em exposição, durante a época natalícia, no Largo
General Silveira e na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de
Chaves.
O júri será constituído por um professor de educação visual e
tecnológica de cada agrupamento de escolas do concelho.
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nomeadamente os municípios e as freguesias, assim como os
respetivos símbolos. O objetivo da mesma foi, de uma forma
mais prática, ficarem a conhecer melhor e mais de perto a
realidade.
António Cabeleira fez uma breve apresentação da autarquia e
do concelho, tendo respondido de forma clara às muitas
questões pertinentes que os alunos iam colocando, satisfazendo
assim a curiosidade dos mesmos.

Concurso
“Árvores de Natal recicladas”
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“Saber Comer e Mover para Crescer”

foi o mote das comemorações do Dia Mundial da Alimentação
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação,
tiveram lugar no passado mês de outubro, no Centro Escolar de
Santa Cruz Trindade, diversas atividades destinadas aos alunos
do Ensino Básico, do 3º e 4º ano, dos Agrupamentos de Escolas
Dr. António Granjo e Dr. Júlio Martins, sob o lema “Saber Comer
e Mover para Crescer”.
Uma das atividades consistiu na exposição de alimentos
saudáveis, divididos e classificados por grupos da roda dos
alimentos. Outra atividade baseou-se no desenvolvimento de
uma peça de teatro interativa sobre a importância dos alimentos

Uma média de 100 participantes por aula, de segunda a quintafeira, no Pavilhão Municipal, e cerca de 45 nas aulas de
hidroginástica na Piscina Municipal ao sábado. É este o número de
pessoas a frequentar, atualmente, a atividade física sénior, uma
iniciativa promovida pela Câmara desde 2003.
Ocupar os tempos livres da população sénior de uma forma
saudável, contribuindo igualmente para o seu desenvolvimento
físico, intelectual, afetivo, social e moral, bem como para melhorar
as suas capacidades físicas são os objetivos da iniciativa.
Este ano, o projeto começou a ser implementado em setembro
passado e decorre até junho do próximo ano, dividido em três
períodos: 1º período até 19 de dezembro de 2015, 2º Período, de
4 de janeiro a 19 de março de 2016 e 3º período, de 4 de abril a
18 de junho.
Os cerca de 230 participantes frequentam três vezes por
semana, mediante o grupo que escolheram: Turno I - segundas,
quartas e sábados; Turno II - terças, quintas e sábados.
Apesar de a atividade estar já a decorrer, os interessados ainda
podem inscrever-se. As inscrições podem ser realizadas no
Gabinete de Atendimento do Município, com o custo de
participação de 24€/ano.

na saúde das crianças, encenada por profissionais de saúde,
com o objetivo de sensibilizar as crianças para a distinção dos
alimentos nocivos e sua consequência no seu desenvolvimento,
bem como os benefícios dos alimentos saudáveis.
Também se desenvolveram momentos musicais, declamação
de poesia e um mural onde as crianças expressaram
mensagens sobre o tema. Por último, foram proporcionados a
todas as crianças e adultos, lanches saudáveis e momentos de
convívio no espaço escolar.

Atividade física sénior

“Aquae Vitae”
trouxe animação à cidade em
mais um sábado 14
O Município e a Associação Projeto Enraizarte estão a promover,
todos os sábados que coincidam com o dia 14, atividades diversas,
com o intuito de dinamizar a cidade e o concelho, numa lógica de
oferecer animação a quem vive e passa pela cidade nesses fins-desemana.
No sábado 14 de novembro não foi exceção e o evento ofereceu
muita animação a quem se associou às várias iniciativas
programadas para o dia na cidade romana de Chaves.
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Câmara volta a atribuir 25 bolsas
de estudo a alunos carenciados

Primeiro congresso da Associação Flavienses
no Mundo reuniu prestigiados conferencistas
Encontro debateu, durante dois dias, temas como
educação, cultura, saúde, segurança e justiça
A Associação Flavienses no Mundo realizou o seu primeiro congresso,
nos dias 27 e 28 de novembro em Chaves. O tema desta conferência foi
“Chaves e as Políticas Setoriais" e promoveu o debate e reflexão sobre
educação, cultura, saúde, segurança e justiça, tendo contado com
prestigiados oradores da área cultural, académica, empresarial e
segurança. Entre eles, especial destaque para o ex-ministro da
Administração Interna, Rui Pereira; o jornalista e escritor Francisco José
Viegas; o Procurador-Geral Adjunto e Secretário-Geral do Sistema de
Informações da República Portuguesa, Júlio Pereira; o médico e escritor
Carlos Vieira Reis; o jornalista e Presidente da Entidade Reguladora para
a Comunicação Social, Carlos Magno; o Professor Universitário, Manuel
Queiroz Medeiros; o Diretor da Escola Secundária Fernão de Magalhães,
Fernando Almeida Castro; Francisco Taveira Ferreira, Cirurgião do
Hospital de Chaves; o Professor José Luís Castor Teixeira; o
Comandante do Destacamento Territorial de Chaves da GNR, Paulo
Lopes Delgado e a Comandante da Divisão Policial de Chaves da PSP,
Ana Maria Gomes Rodrigues.
Aquando da sessão de abertura do congresso, na sua intervenção, o
Presidente da Câmara manifestou publicamente o seu “apego ao projeto
de construção e consolidação desta Associação”, bem como a
importância da mesma, na sua opinião, “para o reforço das capacidades
e competências para o desenvolvimento socioeconómico e cultural de
Chaves e para o fortalecimento da rede de comunicação entre os
flavienses dispersos pelo mundo e as entidades institucionais flavienses”.
António Cabeleira destacou, mais uma vez, a importância da
cooperação, pois, na sua opinião, “só trabalhando em conjunto
conseguimos ser maiores que a nossa própria dimensão”.
Para o autarca flaviense, “é necessário multiplicar as oportunidades
com gestos que acolham novos intervenientes e promovam realizações
concretas, como foi este encontro. São estes gestos que permitem a
uma nova geração de empreendedores estabelecer laços, criar redes
de contacto e desenvolver mais facilmente os seus projetos e ideias de
negócio”, salientou.
A realização deste congresso dá, segundo o edil, “bom exemplo do
dinamismo que deve caracterizar o envolvimento da sociedade na vida
da nossa comunidade, refletindo, também, a determinação de uma
geração de flavienses que querem contribuir para que Chaves possa
tirar partido do conhecimento e da capacidade de influência de um vasto
conjunto de cidadãos, para o aprofundamento da cooperação
empresarial, para a expansão dos seus negócios e para a defesa da
nossa terra”.

50%

em PROGRAMAS de
BEM-ESTAR TERMAL*
de 1, 2 e 3 dias até 31
de dezembro

realizável

*até 14 maio
2016
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No seguimento da sua política educativa e social, o Município
volta a atribuir, no presente ano letivo, 25 bolsas de estudo a
alunos do ensino superior que se encontrem em condições
económicas mais desfavorecidas. Esta medida surge, mais uma
vez, como forma de premiar e reconhecer os estudantes que
apresentam um excelente rendimento escolar e académico,
apesar das dificuldades monetárias acrescidas e da escassez de
recursos materiais.
O valor das bolsas de estudo varia entre os 75 euros, para
alunos que estudam no concelho, e um máximo de 200 euros,
para aqueles que estudam fora.
O período de candidaturas decorreu até 20 de novembro de
2015. A listra provisória das bolsas atribuídas será conhecida a
22 de janeiro de 2016 e a lista definitiva divulgada a 1 de março.

Homenagens e Homenageados
Grupo Cultural Aquae Flaviae lança edição especial
em homenagem aos militares do Alto Tâmega que
combateram na 1ª Grande Guerra Mundial
O Grupo Cultural Aquae Flaviae apresentou publicamente, em
outubro passado, o número 50 da Revista Aquae Flaviae. Tratase de uma edição especial dedicada à memorização do
Centenário da 1ª Grande Guerra Mundial em homenagem aos
homens que intervieram nesse doloroso conflito.

Toponímia presta homenagem
a Antero Santos Pereira
A autarquia prestou homenagem ao empresário flaviense
Antero Santos Pereira, ao atribuir o seu nome a uma nova rua
da cidade. A cerimónia de inauguração da nova artéria
decorreu no dia 20 de novembro, no âmbito da comemoração
do 38º aniversário da empresa “Anteros”, da qual é proprietário
o homenageado, tendo contado com a presença do Presidente
da Câmara, António Cabeleira, e dos restantes elementos do
executivo municipal.

Município condecora professora
Maria do Sameiro
A professora Maria do Sameiro Pizarro Bravo Soares Pinto
foi homenageada pela Câmara Municipal, pelo prestígio
nacional e internacional que a docente granjeou para a uma
instituição de ensino da cidade, graças aos seus inovadores
métodos pedagógicos postos em prática no Magistério de
Chaves, onde foi diretora e lecionou entre 1975 e 1978.

EUROCIDADE CHAVES - VERÍN
MUNICÍPIO DE CHAVES

a eurocidade da água

CONCELLO DE VERÍN

COMISSÃO EUROPEIA ATRIBUI PRÉMIO DE MELHOR PROJETO
EUROPEU À EUROCIDADE CHAVES-VERÍN
O projeto de cooperação transfronteiriça “Eurocidade ChavesVerín” foi galardoado como o melhor projeto da União Europeia
nos prémios RegioStars 2015, na categoria CityStars. Uma
iniciativa organizada pela Comissão Europeia que, desde 2008,
tem vindo a distinguir os projetos mais inovadores e inspiradores
da Europa, financiados por fundos da política de coesão da UE.
Os Presidentes da Eurocidade, António Cabeleira (Chaves) e
Gerardo Seoane (Verín) receberam, no dia 13 de outubro, na
cerimónia de entrega dos Prémios RegioStars 2015, em
Bruxelas, o prémio entregue pela Comissária Europeia para a
Política Regional e Urbana, Corina Cretu.
Este galardão posiciona a Eurocidade como a melhor
experiência de cooperação e integração europeia das existentes
na Europa. Durante a cerimónia, os autarcas destacaram o
trabalho constante realizado em cooperação desde o
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Eurocidade
Chaves-Verín, de primordial importância para a obtenção deste
prémio.
Na avaliação da candidatura da “Eurocidade Chaves-Verín”,
projeto cofinanciado pelo POCTEP 2007/2013 em cerca de 1,4
milhões de euros, o júri realçou o impacto positivo da colaboração
entre as duas localidades, tanto a nível institucional, como
económico, social, cultural e ambiental. Além dos objetivos
conseguidos na implementação de estruturas de cooperação e
considerando importante o desenvolvimento conjunto nas áreas
de juventude, eventos culturais, comércio, desporto, lazer,
turismo e empreendimento.

A Eurocidade competiu, na fase final, com outras cinco
iniciativas finalistas da Suécia, França, Espanha e uma experiência
de cooperação entre cidades fronteiriças da Suécia e Noruega.
Foi selecionada por um júri independente, presidido pelo deputado
do Parlamento Europeu Lambert van Nistelrooij, de entre as 143
candidaturas apresentadas, obtendo a melhor pontuação em
quatro critérios fundamentais: inovação, impacto,
sustentabilidade e colaboração.

Diretora de Orçamentos e Assuntos
Gerais da Direção Geral da Política
Regional e Urbana da Comissão
Europeia visita a Eurocidade
Uma semana depois de ter recebido o Prémio RegioStar 2015,
máximo galardão da União Europeia aos projetos mais
destacados do ano, o Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial (AECT) Eurocidade Chaves-Verín recebeu, a visita da
Diretora de Orçamentos e Assuntos Gerais da Direção Geral da
Política Regional e Urbana da Comissão Europeia, Veronica
Gaffey, acompanhada pelo secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoán
Vásquez Mao.
Na visita esteve acompanhada pelos máximos representantes
da gestão de fundos de cooperação transfronteiriça EspanhaPortugal, mais concretamente o representante da Agência para o
Desenvolvimento e Coesão de Portugal, João Bule, e a Direção
Geral de Fundos Comunitários do Ministério de Fazenda e
Administrações Públicas de Espanha, María del Carmen
Hernandez Martín.
Durante a visita a Diretora teve a oportunidade de conhecer os
principais projetos e ações que a Eurocidade tem vindo a realizar
ao longo dos últimos anos.

Eurocidades Ibéricas reunem-se na Eurocidade
Chaves-Verín para estabelecer bases da futura
Rede de Eurocidades do Atlântico
Promover a Rede de Eurocidades do Atlântico, partilhar
experiências e boas práticas e analisar as oportunidades e
constrangimentos que se colocam à cooperação
transfronteiriça de proximidade, foi o objetivo e tema que o
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - AECT
Eurocidade Chaves-Verín adotou para a realização das
jornadas técnicas com outras eurocidades ibéricas, no
passado mês de outubro.
Estiveram reunidas as seguintes eurocidades: Eurocidade
Chaves-Verin, Eurocidade Vasca, Eurocidade Elvas-Badajoz,
Eurocidade do Guadiana e Eurocidade Tui-Valença.
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Informar e sensibilizar é o lema do Município
para prevenir sinistralidade laboral e
doenças profissionais
Melhorar as condições de trabalho e reduzir a sinistralidade
laboral e as doenças profissionais. É com este objetivo que a
Câmara organiza, há 11 anos consecutivos, as jornadas de
segurança, higiene e saúde no trabalho.
Informar e sensibilizar é o lema da autarquia, muito elogiada pelo
seu esforço por diversas entidades nacionais. “Iniciativas como
estas ficam-se pela ACT - Autoridade para as Condições do
Trabalho e pela Câmara Municipal de Chaves”, salientou José
Pinto Fernandes, Diretor do Centro Local do Douro da ACT
aquando da cerimónia de abertura do encontro, que tem vindo a
afirmar-se como um evento de oferta e intercâmbio de
informação ao nível da prevenção de riscos profissionais e na
melhoria das condições de trabalho. Para a autarquia, o lema é
informar, consultar e avaliar as competências. Só assim se
contribui para comportamentos seguros.

Anúncio
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de direito de superfície
destinado à conceção, construção, instalação, exploração e
manutenção de um “Centro Hípico” na Quinta do Rebentão, Vila Nova de
Veiga, Freguesia de S. Pedro de Agostém, concelho de Chaves.
O prazo máximo do direito de superfície é de 50 anos e o prazo de
execução do projeto 2 anos, a contar da data da emissão dos atos
permissivos de controlo prévio da operação urbanística.

Parque de Estacionamento do Quarteirão do Faustino

O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais
vantajosa, de acordo com os seguintes fatores de densificação:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Montante do investimento – 55%
Diversidade dos equipamentos a instalar e relacionados com a
área equestre – 20%
Prazo de execução do projeto – 15 %
Valor da renda – 10 %

As propostas poderão ser apresentadas até às 15:30 horas do dia 28
RELATÓRIO
DE AVALIAÇÃO
de dezembro
de 2015.
As peças do processo de concurso estão disponíveis para consulta, no
Gabinete de Notariado e Expropriações, Edifício dos Paços do Concelho,
Praça de Camões, 5400-150 Chaves, podendo ser solicitadas cópias do
processo até às 15:30 horas do dia 21 de dezembro de 2015, mediante
o pagamento de 50,00 (acrescidos de IVA à taxa legal em vigor).

ANO 2013

O anúncio do procedimento com o n.º 6540/2015, foi publicado no
Diário da República, II Série, n.º 211, parte L, contratos públicos – do dia
28 de outubro de 2015.
Chaves, 04 de novembro de 2015.
O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

Anúncio
Encontra-se aberto concurso para a obtenção de direito de superfície
destinado à conceção, construção, instalação e exploração de um
Parque Aventura na Quinta do Rebentão, Vila Nova de Veiga, Freguesia
de S. Pedro de Agostém, concelho de Chaves.

António Cabeleira eleito representante da
Associação Nacional de Municípios no Conselho
Consultivo do Observatório da Emigração

O prazo máximo do direito de superfície é de 30 anos e o prazo de
execução do projeto de 365 dias, a contar da data da emissão dos atos
permissivos de controlo prévio da operação urbanística.
O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais
vantajosa, de acordo com os seguintes fatores de densificação:
Ÿ
Ÿ

O Presidente da Câmara de Chaves, António Cabeleira, foi
eleito representante da Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP) junto do Observatório da Emigração.
O autarca representará a ANMP no Conselho Consultivo do
Observatório da Emigração, criado em 2009, e que centra a
sua atividade na produção e disponibilização de informação
sobre a evolução e as características da emigração e das
comunidades portuguesas, contribuindo desta forma para a
definição de políticas públicas neste domínio.
FICHA TÉCNICA
Propriedade e edição:
Direção:
Coordenação:
Impressão:
Tiragem:
Depósito Legal:
ISSN

Câmara Municipal de Chaves
António Cabeleira - Presidente da Câmara
Gabinete de Protocolo e Comunicação

As propostas poderão ser apresentadas até às 15:30 horas do dia 28
de dezembro de 2015.
As peças do processo de concurso estão disponíveis para consulta, no
Gabinete de Notariado e Expropriações, Edifício dos Paços do Concelho,
Praça de Camões, 5400-150 Chaves, podendo ser solicitadas cópias do
processo até às 15:30 horas do dia 21 de dezembro de 2015, mediante
o pagamento de 50,00 € (acrescidos de IVA à taxa legal em vigor).
O anúncio do procedimento com o n.º 6539/2015, foi publicado no
Diário da República, II Série, n.º 211, parte L, contratos públicos – do dia
28 de outubro de 2015.

Gráﬁca Sinal
20 000 exemplares

Chaves, 04 de novembro de 2015.

197465/03
1645-7528
Distribuição gratuita
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Ÿ
Ÿ

Montante de investimento – 55%
Diversidade dos equipamentos a instalar e relacionados com a área
de atividade – 20%
Prazo de execução do projeto – 15 %
Valor da renda – 10 %

O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

BOLETIM MUNICIPAL - dezembro de 2015
EDITAL N.º96/2015
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, faz público que, por deliberação do executivo
camarário tomada em sua reunião ordinária, realizada no pretérito
dia 04 de setembro de 2015, sancionada pelo órgão deliberativo, em
sua sessão ordinária de 29 de setembro de 2015, foi aprovada a
proposta nº. 102/GAP/15, consubstanciada na revisão do
“REGULAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVES”,
conforme documento que aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais e se anexa ao presente edital.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe
de Divisão, no uso de competências subdelegadas pelo Diretor de
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.
Chaves, 02 de outubro de 2015
O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

EDITAL N.º102/2015
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal
de Chaves, torna público o teor do seu despacho nº. 51/GAP/2015,
de 22 de outubro de 2015, conforme documento cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se
anexa, consubstanciado na adoção do horário de trabalho na
modalidade de jornada contínua nos serviços municipais, o qual será
compreendido durante os seguintes períodos:
i) Entrada: 9h00;
ii) Saída: 16h00;
iii) Descanso: 30 minutos, a utilizar entre o período da 12h30 às
14h00 (fica garantida a continuidade de funcionamento dos serviços
municipais durante este período)

EDITAL N.º74/2015
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, faz público que, por deliberação do executivo
camarário tomada em sua reunião ordinária, realizada no pretérito
dia 17 de julho de 2015, foi aprovado o projeto de “REGULAMENTO
DE CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA”, conforme
documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais e se anexa ao presente edital.
Mais torna público que, o referido projeto de Regulamento, se
encontra em fase de audiência dos interessados (Discussão
Pública), por um período de 30 dias úteis, nos termos e para os
efeitos das disposições combinadas previstas no nº1, do art. 100º
do CPA e no art. 56º da Lei nº 75/2013, devendo as sugestões
serem apresentadas por escrito, mediante requerimento
devidamente identificado, dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, o qual deverá ser entregue junto da Secção de
Expediente Geral, sita na Praça de Camões, em Chaves.
Durante o referido período, os interessados poderão consultar o
respetivo projeto de “REGULAMENTO DE CARTÃO MUNICIPAL
FAMÍLIA NUMEROSA” durante as horas normais de expediente,
das 9:00 às 17:30 horas, junto da Divisão de Recursos Humanos e
Ação Social, sita na Rua 1º de Dezembro ou através da Internet, no
endereço eletrónico deste Município (http://www.chaves.pt/).
Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o
presente edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Técnica Superior, no uso
de competências subdelegadas pela Chefe de Divisão de
Administração e Fiscalização, Sandra Cristina de Barros Monteiro
Lisboa Dias Delgado, o subscrevi.
Chaves, 21 de julho de 2015
O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

Mais torna público que, o aludido despacho produzirá os seus efeitos
legais a partir do próximo dia 02 de novembro de 2015.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe
de Divisão, no uso de competências delegadas pelo Diretor de
Departamento Municipal de Coordenação Geral, o subscrevi.

Cartão Famílias numerosas
Aceda aqui a mais informação...

Chaves, 23 de outubro de 2015
O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

EDITAL Nº 93/2015
EDITAL N.º95/2015
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal
de Chaves, faz público que, por deliberação do executivo camarário
tomada em sua reunião ordinária, realizada no pretérito dia 21 de
agosto de 2015, sancionada pelo órgão deliberativo, em sua sessão
ordinária de 29 de setembro de 2015, foi aprovada, por unanimidade,
a proposta nº. 99/GAP/15, consubstanciada na revisão do
“REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO”,
conforme documento que aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais e se anexa ao presente edital.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara
Municipal de Chaves, faz público que, o órgão executivo municipal, em
sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 18 de setembro de
2015, aprovou, o “Horário de Funcionamento da Piscina Municipal do
Tabolado”, a saber:
Segunda a Sexta

Sábado

Manhã

08:20 – 13:00

09:00 – 12:30

Tarde

14:45 – 21:00

14:30 – 19:00

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente
Edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de
Divisão, no uso de competências subdelegadas pelo Diretor de
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe
de Divisão, no uso de competências delegadas pelo Diretor de
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.

Chaves, 02 de outubro de 2015

Chaves, 25 de setembro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)
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“Sabores de Chaves - Pavilhão do Vinho”
deu a conhecer a excelência dos vinhos da região
Durante três dias, os vinhos da região e os conceituados
sabores de Chaves puderam ser degustados e apreciados por
quem visitou o Pavilhão da Expoflávia. Este evento funcionou
como uma montra dos vinhos certificados, produzidos na região,
promovendo dessa forma um setor com um forte peso e
dinamismo em toda a região.
Saliente-se a elevada participação nas quatro provas de vinhos
comentadas. Foram provas bastante participativas, nas quais os
produtores tiveram a oportunidade de apresentar os seus
vinhos e as características diferenciadoras dos mesmos. No
total, foram realizadas mais de 1000 provas de vinho, através da
aquisição do "kit prova".
De realçar que o público se surpreendeu com a excecional
qualidade dos vinhos da região. Os produtores agradeceram a
iniciativa, pois, apesar da grande qualidade dos seus vinhos, e
das muitas medalhas atribuídas, são necessários eventos desta
natureza para a sua promoção junto do grande público, e a
dinamização no mercado vitivinícola regional.

Em paralelo com a feira, realizou-se um seminário sobre a
temática do vinho, “Vinum et Vinetum”, organizado pela
Confraria de Chaves.
Os Sabores de Chaves também estiveram presentes, dando a
conhecer aos visitantes a excelência destes produtos. No
mesmo espaço, o visitante pôde intercalar as provas de vinhos
com a degustação de alguns produtos típicos regionais, entre
eles o fumeiro, o presunto, doces à base de castanha, entre
muitos outros.
A animação do espaço esteve a cargo dos grupos tradicionais
de cantares locais, com atuações da Fanfarra da Academia de
Artes de Chaves na noite de sexta-feira, tendo ocorrido na noite
de sábado o Concerto “Fado Violado”.
A iniciativa foi organizada pelo Município, em parceria com a
EHATB - Empreendimento Hidroelétricos do Alto Tâmega e
Barroso, EIM, SA., e decorreu em simultâneo com a tradicional
Feira dos Santos, um dos maiores eventos nos planos comercial,
social, económico e lúdico que se realiza no Norte do país.

Expositores de vinho presentes:
Quinta do Gago Soc. Agrícola; Casa Grande do Seixo; Vinhos José Preto; Adega Cooperativa de Valpaços; Vinhos Persistente;
Quinta das Corriças; Vinhas Andrade; Encostas de Vassal; Casal de Valle Pradinhos; Palmeirim D´Inglaterra; Casal da Fradissa;
Quinta do Sobreiró de Cima; Encostas de Sonim - Vinhos; Head Rock; Mont´Alegre; Quinta do Ermeiro; Quinta de Arcossó; Bodegas
Roandi; Adegas Tapias Mariñam.
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